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АНОТАЦІЯ

      В магістерській роботі досліджуються питання щодо теоретичних засад        
 управління витратами  підприємства,розкрито основні системи   
калькулювання витрат, напрями та  методи  управління витратами підприємства.
 Проаналізовано организація управління витратами ТОВ «Світ-Автолегіон». 
Запропоновано шляхи вдосконалення методів управління витратами 
підприємства.

      Ключові слова: витрати, оптимізація, управління, калькулювання,
центр відповідальності, прогнозування, платоспроможність, фінансування,
собівартість, управлінське рішення.

                                                       SUMMARY

        The master's thesis explores the issues of theoretical principles of enterprise
cost management, reveals basic costing systems, directions and methods of
enterprise cost management. The organization of expenses management is
analyzed by LLC «Svet-Avtolegion». The ways of improvement of methods of
management of expenses of the enterprise are offered.

          Keywords: costs, optimization, management, costing, responsibility center,
forecasting, solvency, financing, cost, management decision.

    


